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 Englands stenkolsexport.

 I samband med den nu i England pagaende lifliga striden anga-
 ende rikets framtida tullpolitik har frAgan om Englands stenkolstillgangar

 <och deras varaktighet Ater upptagits. Darvid har sarskild uppmarksamhet

 agnats At utvecklingen afexporten af stenkol. I 'Journal of Statistical Society"

 hafva nyligen tvenne artiklar om denna frAga publicerats, den ena i sep-
 temberhaftet for 1903 af D. A. Thomas ("The growth and direction of our

 foreign trade in coal"), den andra i marshaftet for innevarande ar afJohn
 Holt Schooling (Our export of coal-capital). BAda forfattarne bedoma stall-

 ningen i afseende A stenkolsexporten vasentligen lika och afhalla sig egent-

 ligen fran att behandla fragan om hvilken betydelse de meddelade fakta
 bora tillaggas med afseende A den framtida tullpolitiken. Men under det
 att den forre forfattaren uttryckligen forklarar sig vara frihandlare och syn-

 barligen ar af den mening, att inga tullpolitiska Atgarder skulle kunna hejda

 stenkolsexporten utan att framkalla andra, kanske svarare olagenheter, fore-

 faller det, som om den senare forfattaren i denna punkt vore af annan
 mening. Denne kommer namligen till det resultatet, att England for nar-
 varande tar pa sitt kapital och detta pa tvA olika satt, namligen genom
 att betala sin import dels med export af stenkol, som ju till sin natur ar
 nationellt kapital och ett kapital, som ej kan ersattas, dels med en del af
 det kapital, som under foregaende tider placerats utom landet, men som
 nu maste genom forsaljning af i engelsk besittning varande utlandska varde-

 papper tillgripas, for att landets import skall kunna betalas. Han sOker
 styrka dessa pastAenden genom fOljande siffror:

 Export af stenkol' Ofrig export2
 1873-82 ..... 93 mill. . 2,08 mill. ?.
 I883-92..... I33 ,, , 2,209 n
 I893-I902. ... . 217 , , 2,237 ,

 1 Hirvid har icke inraknats stenkol, som utforts f6r engelska fartygs behof i ut-
 landsk fart- s. k. bunker coal.

 2 I den 6friga exporten har dock icke medraknats export af fartyg, enar denna
 ej upptogs i statistiken f6rran ar I899. Under de fyra aren I899-I902 exporterades skepp
 till ett virde af 33 mill. p. st.
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 Sarskildt utvecklingen under den sista tioirsperioden ar enligt for-

 fattaren nedslAende. Stenkolsexporten ar under denna period 84 mill. ?
 storre an under narmast foregAende, under det att 6kningen for ofrig ex-

 port blott ar 28 mill. ?. Och da exporten af maskiner ensamt for sig
 foreter en 6kning af 36 mill. ?, har alltsa exporten af Ofriga produkter,
 beraknad efter vardet, rent af minskats. Stenkolsexporten har i jamfOrelse

 med forsta decenniet okats med 133 ?/o, under det att den Ofriga ex-
 porten blott stigit med 6 ?lo. 1873-I882 utgjorde stenkolsexporten
 4,2 ?/o af hela exporten, I893-1902 ater 8,8 (I900-02 t. o. m. 11,6 ?/o).
 Af landets import betalades 1873-82 2,4 ?/0 med stenkol, 54,9 ?/0 med annan

 export och 42,7 10/o med andra tillgangar (i framsta rummet vinst A fraktfart

 och afkastningen af i utlandet placeradt kapital). Under decenniet I893-
 1902 betalades importen till 4,7 ?lo med export af stenkol, till 48,I ?lo med

 annan export och till 47,2 ?0o med andra tillgingar. S/vali det forsta som

 det sista betalningsmedlets betydelse har salunda 6kats. Hvad betalningen
 medelst andra tillgAngar an export betraffar, anser forfattaren, att darvid

 afven ingAr forsaljning af utlandska vardepapper, sarskildt till FOrenta
 Staterna.

 Den andra forfattaren, herr Thomas, som behandlar fragan mer
 ingAende, har en mindre pessimistisk syn pa densamma. Den starka steg-

 ringen af Englands stenkolsexport och den samtidiga stagnationen i dess
 Ofriga export finner visserligen afven han vara beklagansvarda foreteelser.

 Men att hari se nagot bevis pA att Englands materiella framAtskridande
 hammats, anser han vara forhastadt; alla tillgangliga kriterier visatvartom,

 att landets rikedom ej under nAgon tidigare period tillvaxt sa snabbt som

 nu. Med detta vill han dock ej forneka, att stenkolsexportens stadiga till-

 vaxt ar oroande ur den synpunkten, att densamma paskyndar de basta
 engelska stenkolstillgangarnas utt6mmande. Han anser tvartom sannolikt,

 att stenkollagrens uttommande skulle medfora en fullstandig omgestaltning
 af Englands ekonomi af 6desdiger art. Men nAgot satt att forhindra denna
 export utan att i stallet fororsaka annan, storre skada, anser han, sasom
 sagdt, ej finnas. Till stod harfor hanvisar han till den roll, som
 stenkolsexporten spelar i Englands utlandska handelsbalans. Stenkolsex-
 porten utgOr mer an 415 af hela exportens totalvikt, och detta ar af sa
 mycket storre betydelse, som Englands export i Ofrigt hufvudsakligen bestAr

 af artiklar med relativt hOgt varde i forhAllande till vikt och volym, under
 det att Englands import har vasentligen motsatt karaktar. Saknades sten-

 kol som exportvara, skulle stOrsta delen af de fartyg, som ankomma till
 Ekonomisk Tidskrift 9o04. 16
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 England med last, fa ga tillbaka utan nyttig last. Han framhAller, att vardet

 af stenkolsexporten (inkl. bunkers), om man medraknar fraktinkomsten for

 kol, ar 1900 representerade 60 mill. ? pa kreditsidan i Englands utland-
 ska betalningsbalans1.

 I hvilken grad Englands stenkolsexport, om den lamnas obehindrad,
 kommer att tillvaxa i framtiden, beror pa flerehanda omstandigheter. Thomas

 erinrar harvid om att a ena sidan visserligen engelskt stenkol undantrangts

 pS vissa utlandska marknader genom stenkol frAn andra lander, men A
 andra sidan har afsattningen a de utlandska marknader, dar England hafdat

 sin stallning, tillvaxt sa, att Englands totalexport enormt stegrats. Denna

 tillvaxt af afsattningen pa sistnamnda marknader har berott pA atskilliga

 forhallanden, sasom den transoceanska handelns betydliga utveckling, den

 af angmaskinteknikens utveckling framkallade stegringen af angfartygens

 Ofverlagsenhet Ofver segelfartyg och det darmed fOljande fortgaende undan-

 trangandet af de senare, minskningen i kostnaden for angkraften genom
 forbattrade metoder for stenkolens utnyttjande, sjunkandet af fraktprisen.

 Ehuru de engelska stenkolens utlandska afsattningsomraden for framtiden

 skulle komma att hufvudsakligen begransas till Europa, Sydamerikas ost-
 kust och Afrikas vastkust, ar det dock enligt Thomas sannolikt, att en steg-

 ring af Englands stenkolsexport i dess helhet afven for framtiden ar att vanta.

 Att h/tr inga pa en utt*mmande granskning af de resultat, som de
 namnda fOrfattarne kommit till, ar icke min mening. Jag vill blott erinra

 om nAgra punkter, som visserligen icke aro nya, men dock ofta forbisetts
 under diskussionen om Englands ekonomiska framtidsutsikter.

 Att England exporterar stenkol, sAlunda ett raamne, ir ju i och for

 sig ej nagot bevis pa ekonomiskt forfall, i synnerhet i den mAn detta ra-
 amne ar afsedt for sadan anvandning utom landet - alstrande af drifkraft
 - att det maste foras till utlandet sasom stenkol och ej kan f6ras dit i
 form' af mer fbradlad vara. I synnerhet galler detta i frAga om England,

 som i sa stor omfattning importerar rAamnen frAn andra lander. En annan

 sak ar, att denna export kan allt for mycket tara pa Englands koltillgangar

 och sAlunda pAskynda deras uttOmmande. Men faster man sig vid denna syn-

 punkt, sA borde man ocksa se en likartad fara i alla de exportindustrier, som

 Utan att jag vill uttala nagot omddme om denna beraknings tillforlitlighet,
 b.6r dock erinras om att ifragavarande ar priset pa stenkol var synnerligt hogt; detsamma
 var fallet i afseende a frakter.
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 anvanda stenkol som rAamne. Hvarje export af jirn innnebar ju en medel-

 bar export af stenkol.

 Fr&gan, om England fr hMnvisadt till att lefva pi sitt kapital, kan

 ej afgtsras sA lattvindigt' som i den f6rst anf6rda uppsatsen sker. Jag faster

 harvid ingen vikt vid att f6rf. vid sin berakning, huru stor del af importen,

 som betalas med export, gl6mt bort exporten af fartyg, som val just under

 de senare Aren synnerligen 6kats. Men att, sasom fbrf. g6r, f6rbise fiijande

 f6rhAllanden, ber6fvar berakningen alit varde. Boerkriget kostade England

 enorma summor, och detta krafde en uppoifring af en del af Englands
 kapital; innehafvare af utlandska vardepapper salde sAdana och tecknade & de

 engelska krigslAnen i stallet. Men denna kapitaluppoifring kan ju ej skrif-

 vas pA handelssystemets rflkning. Vidare ar att beakta, att f6rsaljningar

 af utlandska vardepapper eller andra indragningar af kapital frAn utlandet

 ej beh6fva betyda detsamma som konsumtion af kapital; de kunna ocksA inne-

 bAra 5fverflyttning af engelskt kapital frAn utlandska foretag till engelska.

 Och hari ligger vAl ej ovillkorligen en f63rsamring af Englands stallning.
 D. D.

 Iiraog isattat dndringar af inkomstskatte.

 f'orordningen.

 Bevillningsutskottet har i sitt betAinkande n:o 22 f6reslagit den
 genomgripande f6randring af sAtttet f6r inkomstens beraknande, att Afven

 inkomst af fastighet skulle upptagas till sitt verkliga belopp och ej, sAsom

 nu, fingeras utg6ra 5 resp. 6 procent af taxeringsvardet. En andring af
 inkomstf6rordningen i denna riktning Ar af behofvet h6geligen pAkalladcoch

 b6r afven kunna genomf6ras. Huruvida Ater det f6religgande f6rslaget b6r

 of6randradt antagas, darom kunna meningarna vara delade. Och jag tillAter

 mig har g6ra nAgra anmarkningar emot- detsamma, som dock icke gOra
 ansprAk pA att vara utt6immande.

 Enligt den fareslagna nya lydelsen af 2 ? skulle till inkomst af fast
 egendom, liksom nu, rAknas den inkomst, som enligt gallande bevillnings-

 f6rordning Ar genom fastighetsbevillning beskattad. DArefter fWljer en
 exemplifiering, bcrjande med ordet 'sAsom", hvarigenom antydes, att den-

 samma ej tr afsedd att vara utt6mmande. Efter ordalagen skulle alltsA till

 anvanda stenkol som rAamne. Hvarje export af jirn innnebar ju en medel-

 bar export af stenkol.

 Fr&gan, om England fr hMnvisadt till att lefva pi sitt kapital, kan

 ej afgtsras sA lattvindigt' som i den f6rst anf6rda uppsatsen sker. Jag faster

 harvid ingen vikt vid att f6rf. vid sin berakning, huru stor del af importen,

 som betalas med export, gl6mt bort exporten af fartyg, som val just under

 de senare Aren synnerligen 6kats. Men att, sasom fbrf. g6r, f6rbise fiijande

 f6rhAllanden, ber6fvar berakningen alit varde. Boerkriget kostade England

 enorma summor, och detta krafde en uppoifring af en del af Englands
 kapital; innehafvare af utlandska vardepapper salde sAdana och tecknade & de

 engelska krigslAnen i stallet. Men denna kapitaluppoifring kan ju ej skrif-

 vas pA handelssystemets rflkning. Vidare ar att beakta, att f6rsaljningar

 af utlandska vardepapper eller andra indragningar af kapital frAn utlandet

 ej beh6fva betyda detsamma som konsumtion af kapital; de kunna ocksA inne-

 bAra 5fverflyttning af engelskt kapital frAn utlandska foretag till engelska.

 Och hari ligger vAl ej ovillkorligen en f63rsamring af Englands stallning.
 D. D.

 Iiraog isattat dndringar af inkomstskatte.

 f'orordningen.

 Bevillningsutskottet har i sitt betAinkande n:o 22 f6reslagit den
 genomgripande f6randring af sAtttet f6r inkomstens beraknande, att Afven

 inkomst af fastighet skulle upptagas till sitt verkliga belopp och ej, sAsom

 nu, fingeras utg6ra 5 resp. 6 procent af taxeringsvardet. En andring af
 inkomstf6rordningen i denna riktning Ar af behofvet h6geligen pAkalladcoch

 b6r afven kunna genomf6ras. Huruvida Ater det f6religgande f6rslaget b6r

 of6randradt antagas, darom kunna meningarna vara delade. Och jag tillAter

 mig har g6ra nAgra anmarkningar emot- detsamma, som dock icke gOra
 ansprAk pA att vara utt6immande.

 Enligt den fareslagna nya lydelsen af 2 ? skulle till inkomst af fast
 egendom, liksom nu, rAknas den inkomst, som enligt gallande bevillnings-

 f6rordning Ar genom fastighetsbevillning beskattad. DArefter fWljer en
 exemplifiering, bcrjande med ordet 'sAsom", hvarigenom antydes, att den-

 samma ej tr afsedd att vara utt6mmande. Efter ordalagen skulle alltsA till
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